
N A Ř Í Z E N Í   M Ě S T A  
B y s t ř i c e   n a d   P e r n š t e j n e m 

č. 2/2012, 
 kterým se vydává  

 
T R Ž N Í   Ř Á D 

 
 Rada města Bystřice nad Pernštejnem na základě ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 
ustanovením § 11, odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává dne 22.5.2012 toto  
 
                                  nařízení města, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD. 
 
 
                                                            Článek 1 
                                Prodej zboží a posk ytování služeb mimo provozovnu 
  1) Nabídka a prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu    
      kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1 (dále jen „prodej“) lze uskutečňovat pouze  
      na stálé tržním místě, mimořádném tržním místě, trhu a před provozovnou na předsunutém     
      tržním místě. 

 
2) Stálým tržním místem  se rozumí místo trvale nebo mimořádně určené k prodeji nebo    
    poskytování služeb mimo provozovnu. 

     
   3) Stálým tržním místem ve městě je veřejné prostranství 
 
     a) nádvoří areálu ZZN , pozemek p.č. 307/12 ( viz. příloha č. 1 ) 
     b) centrální parkoviště na ulici Zahradní, pozemek p.č. 310/6 ( viz. příloha č. 2) 
     c) na S I u budovy bývalé kotelny, pozemek p.č. 1636/2 ( viz. příloha č. 3) 
     d) na S II u budovy bývalé kotelny na ulici Spojovací, pozemek p.č. 2037 ( viz. příloha č. 4) 
     e) u supermarketu PENNY, pozemek p.č. 169/9 ( viz. příloha č. 5) 

 
4) Prodejce nebo poskytovatel služby na tržním místě je oprávněn realizovat prodej jen na 

základě písemného  „Stanovení  umístění  prodejního  zařízení“  od  provozovatele  tržního  
místa  (viz.příloha č. 8).  

 
5) Na tržním místě je povolen pouze tento prodej: 

- sezónní prodej ovoce, zeleniny a rostlých květin 
- poskytování služeb (broušení, čistírna, opravy a prodej vajec  z ložné plochy vozidla). 
 

  6) Na tržním místě je zakázáno prodávat rychle se kazící zboží potravinářského charakteru. 
 
  7) Prodej na tržním místě se řídí tímto nařízením, písemným „Stanovení umístění prodejního    
     zařízení“ provozovatele a ostatními obecně závaznými (zvláštními, speciálními) právními   
     předpisy. 
 
8) Provozovatelem tržního místa (dále jen „provozovatel“) se pro účely tohoto nařízení rozumí      
    Město Bystřice nad Pernštejnem.     
. 
9) Provozovatel může o svátcích, při slavnostech, sportovních podnicích nebo při jiných 
podobných akcích za jím stanovených podmínek v písemném „Stanovení umístění prodejního 
zařízení“ (viz. příloha č. 8) povolit prodej zboží rovněž na mimo řádných tržních místech , kterými 
ve městě jsou: 

                                                 
1 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 



  

     a) Masarykovo nám. v Bystřici nad Pernštejnem 
b) parkoviště u KD v Bystřici nad Pernštejnem (viz. příloha č.6  - schématický plánek) 
c) na pozemku p.č. 1945 a p.č. 1949 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem  

(viz. příloha č.7 -schématický plánek)  
d) území všech místních částí obce 

 
10) Provozovatel tržního místa může povolit prodej zboží před provozovnou a vymezit místo, tzv. 

předsunutý prodej, na kterém se uskutečňuje prodej zboží nebo poskytnutí služby stejného 
druhu jako v provozovně určené k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního 
předpisu.2, se kterou předsunuté prodejní místo funkčně souvisí.      

   
11) Předsunuté prodejní místo je zřizované v těsné blízkosti přímo před vlastní provozovnou a musí 

mít stejného provozovatele. Prodej nebo poskytování služeb může být prováděno pouze na 
prodejních pultech nebo obdobných zařízeních. Podmínky prodeje určuje orgán města Bystřice 
nad Pernštejnem, který je touto činností pověřen radou města.   

     
 12) Využívání tržního místa mimo provozní dobu k jiným účelům (výstavy aj.) je možné jen na 

základě povolení provozovatele. 
 

 13) Trh – soubor prodejních míst určených k příležitostnému soustředěnému prodeji zboží nebo 
poskytování služeb více prodejci, obvykle v pravidelných pevně stanovených dnech. Na prodej 
zboží nebo poskytování služeb v  době konání pravidelných trhů se nevztahuje omezení 
sortimentu dle čl. 1 odst. 5 a 6 tohoto nařízení.  Na trhu je povolen prodej i potravinářských 
výrobků za předpokladu dodržení platných hygienických a veterinárních předpisů. 

 
14) Veřejné prostranství je definováno zvláštním právním předpisem3.  
 
       
                                                            Článek 2 
                                     Kapacita a vyb avenost tržního místa 

1) Množství prodejních zařízení na tržních místech určuje provozovatel tržních míst.  
2) Prodejním za řízením  se rozumí krytý stánek, prodejní pult, pojízdná prodejna a obdobné zařízení. 

 
                                                            Článek 3 
                                   Doba prodeje a p oskytování služeb na tržním míst ě 
1) Na tržním místě je stanovena provozní doba: Po-Pá: 700-1800 hodin,  So: 700-1200 hodin. 
2) Dobu prodeje zboží podle článku 1 odstavec 2, 9 a 13 stanoví orgán města, který prodej a 

poskytování služeb povolil. 
 
                                                             Článek 4 
                                    Pravidla pro ud ržování čistoty a bezpe čnosti 
1) Prodejce nebo poskytovatel služby na tržním místě (dále jen „prodejce“) je povinen udržovat v 
čistotě tržní místo a jeho okolí určené provozovatelem tržního místa a zabezpečit, aby prodej a 
poskytování služeb neohrožoval bezpečnost osob a majetku, bezpečný průchod, dodržování 
čistoty, pořádku a vzhledu prodejních zařízení. 

2) Prodejce má povinnost vzniklý odpad likvidovat podle příslušného právního předpisu4. 
3) Každý je povinen uposlechnout pokynů provozovatele tržního místa k zajištění čistoty a       
    bezpečnosti. 
4) Prodávající je povinen po skončení prodeje uvést tržní místo do původního stavu. 
 
 
                                                              Článek 5 
                                     Zakázané druhy  prodeje zboží a poskytování služeb 
1) Na celém území města Bystřice nad Pernštejnem je zakázán tzv. podomní a pouliční prodej a 

nabídky služeb.  
2) Podomním a pouličním prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí takový 

                                                 
2 ust. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
3 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
4 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 



  

prodej a nabídka služeb, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu nebo na veřejném 
prostranství mimo shora uvedené stálé a mimořádné tržní místo nabízeno a prodáváno zboží či 
služby. 

 
                                                            Článek 6 
                                                  Podmínky prodeje 
1) Prodejce, nebo poskytovatel služby je povinen před zahájením prodeje 

a) uzavřít s provozovatelem písemné „Stanovení umístění prodejního zařízení“, 
b) zaplatit místní poplatek dle platné obecně závazné vyhlášky města o místních poplatcích a 

uchovat stvrzenku o zaplacení po dobu nájmu či prodeje ke kontrolním účelům. 
2) Stánek, nebo prodejní pult musí být na vhodném a viditelném místě označen: 

a) právnická osoba - obchodní firma (název), sídlo, IČO, jméno a příjmení osoby odpovědné za 
činnost provozovny 

b) fyzická osoba, podnikatel - obchodní firma (název), místo podnikání, IČO, jméno a příjmení 
osoby odpovědné za činnost provozovny. 

3) Prodávající nesmí o zboží uvádět zkreslené nebo nepravdivé údaje. 
4) Na tržním místě je zakázáno hrát hazardní a tomu podobné hry. 
5) Pro stánky nebo prodejní pulty nesmí být budovány zařízení k jejich pevnému spojení se zemí    
      tržního místa 
6) Není povoleno ponechávat vlastní stánky na tržních místech,  nejsou-li tržní místa v provozu. 
 
                                                               Článek 7 
                                                                 Sankce 
 Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních právních předpisů.5 

 
                                                              Článek 8 
                                                       Společná ustanovení 
 Tržním řádem nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů upravujících prodej zboží. 
 
                                                             Článek 9 
                                                     Zrušující ustanovení 

 Dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se zrušuje Nařízení města Bystřice nad Pernštejnem 
č. 6/2011, kterým se vydává tržní řád.  

 
                                                            Článek 10 
                                                            Účinnost 
 Toto nařízení města nabývá účinnosti dnem 15.6.2012. 
 
 
 
 
 
         Ing. Karel Pa čiska                  Bc. Josef  Vojta    
      starosta města                                                             místostarosta města   
                   
 
 
 
 
 
 
Datum vyhlášení (vyvěšení):                                                                 Datum sejmutí: 
dne:                                                dne:   

 
 
 

                                                                                                                          př.č.8 

                                                 
5 zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

 



  

 
 

M ě s t s k ý   ú ř a d   B y s t ř i c e   n a d   P e r n š t e j n e m 
odbor financí a obecního živnostenského ú řadu 

Příční 405, 593 15, Bystřice nad Pernštejnem, 
 � 566 590 311, fax.: 566 590 347, e-mail: posta@bystricenp.cz 

 
Vaše č.j. Ze dne: Naše č.j. Vyřizuje: E-mail: Telefon: Datum: 

       
 
    

 
 

Stanovení umíst ění prodejního za řízení 
 
 Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor financí a obecního živnostenského úřadu 
v souladu s ust. § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ust. článku 1 odst. 6 Nařízení města Bystřice 
nad Pernštejnem č.1/2011, kterým se vydává Tržní řád stanovuje umístění prodejního zařízení 
takto: 
 
 Prodejce nebo poskytovatel služby na tržišti:  
 
titul, jméno, příjmení : ……………………………………………………………… 

trvale bytem (sídlo) : ……………………………………………………………… 

zastoupený odpovědným zástupcem : ……………………………………………………………… 

IČO  : ………………………………………………………………  

(dále jen „prodejce“) 
 

umístí svoje prodejní za řízení: 

o velikosti cca : ….. m2 

na stálém (mimořádném) tržišti v : Bystřici nad Pernštejnem, na …………………………………..  

ve dnech : …………………………………………………………………. 

 

Další podmínky pro umístění prodejního zařízení: ………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………………………….. 

 
 Prodejce se při prodeji řídí zejména Nařízením města Bystřice nad Pernštejnem č.1/2011, 
kterým se vydává tržní řád. 
 
 
 
 
                                                                             Ing. Marie Hanáková 
                                                    vedoucí oddělení obecního živnostenského úřadu 


